
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met de begrotingswijziging HDK 

2007 nr.1. conform bijlage A. De begrotingswijziging vloeit voort uit een aantal 

ontwikkelingen die thans binnen de gemeenschappelijke regeling HDK spelen en is 

noodzakelijk in het kader van het begrotingscriterium zoals gepubliceerd door het 

platform rechtmatigheid. De voorgestelde wijzigingen vallen allen onder de tweede 

categorie “begrotingsoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid”. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

 Het betreft hier een wettelijke bevoegdheid van de raad op grond van de 

gemeenschappelijke regeling HDK (meer specifiek artikel 33 lid 7). 

 De begrotingswijziging is onder voorbehoud van instemming van de raden van 

de deelnemende gemeenten  ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen 

bestuur van de gemeenschappelijke regeling HDK.  

Door het tijdstip van indiening van deze begrotingswijziging 2007 nr 1 

(12 december 2007)  wordt overigens aan het doel, zeggenschap vooraf bij de 

deelnemende gemeenten, voorbij gegaan. De begrotingswijziging is in die zin te 

laat ingediend. 
 

Financiële paragraaf 

 Het besluit valt onder de programma’s 2 en 3 van de begroting van de gemeente 

Haarlem. 

 De begrotingswijziging brengt geen financiële risico’s met zich mee. 

 

Participatie / communicatie 

 Het voorstel wordt daags na besluitvorming aan betrokkenen meegedeeld 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

in te stemmen met de begrotingswijziging HDK 2007 nr.1. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

48/2008 

19 februari 2008 
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Begrotingswijziging HDK 2007 nr. 1 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,  

 

Besluit: 

 

in te stemmen met de begrotingswijziging HDK 2007. nr 1. 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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